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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2011. október 10-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak:
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Ujfalusi Pál, Szilasy
László, Szőke Imre Andor képviselő-testületi tagok
Dr. Lakos László jegyző
Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő
testületi tag jelen van. Kovács Ferenc képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a
jegyzőkönyv hitelesítőkre Szőke Imre Andor és dr. Tóth Ferenc testületi tagok személyére.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 5 igen szavazattal, 0
nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a napirendet az alábbiak szerint:
NAPIREND
1. Javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozóan
2. A helyi építési szabályzatról szóló 10/2010. (IX. 23.) számú rendelet módosítása
3. A talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása
4. A 2032. hrsz alatti építési telek visszavásárlásával kapcsolatos döntéshozatal
5. A 7/2011. BM rendelet alapján kiírt, a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Hunyadi Mátyás
Általános Iskola sporttér részleges felújítására meghirdetett árajánlatok megtárgyalása
6. Egyebek
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
I. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk javaslat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
vonatkozóan. Perkáta Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való
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részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj
pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. Az elmúlt években
12-20 fő között volt azon tanulók száma, akik két konstrukcióban indultak. Javaslom a képviselőtestületnek, hogy önkormányzatunk a 2012. évben is vegyen részt a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatban. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szőke Imre Andor képviselő
Támogatom a javaslatot, de nem értek egyet az anyag 6. § e) pontjában meghatározott feltétellel,
miszerint az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Vagy azt támogatjuk, aki tanul, vagy azt, aki szociálisan
rászorult.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Kifogásolható, de ez törvényi szabályozás. Az ösztöndíjrendszer logikája követhető, mert aki bejut
egy felsőoktatási intézménybe annak valószínű, hogy a tanulmányi eredménye kellően
megalapozott. Az, hogy a tehetséggondozás milyen elvek szerint történjen az országban az más
kérdés.
Somogyi Balázs polgármester
Az Önkormányzat mindig törekedett hasonló összegű ösztöndíj megállapítására. A támogatás 3000
és 10 000 Ft közötti összeg lehet.
Szilasy László képviselő
Úgy gondolom, hogy ez egy ciklusokat átölelő folyamat. Ha egy gyereket elkezdünk támogatni,
akkor azt továbbra is támogatni kell. Mindig lesz olyan diák, aki szociálisan rászorult lesz.
Támogatom a javaslatot.
Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve írja
ki a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati „A” és „B” típusú
Ösztöndíjpályázatot a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan, a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
110/2011. (X. 10.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatot a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan, a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 10.
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Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Burs Hungarica „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázat
megvalósítására biztosítson 500 ezer Ft összegű keretet a 2012. évi költségvetés terhére. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
111/2011. (X. 10.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica „A” és „B”
típusú Ösztöndíjpályázat megvalósítására biztosítja az 500 000 Ft összegű keretet a
2012. évi költségvetés terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 10.
II. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk a „helyi építési szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) számú rendelet
módosítása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Szőke Imre Andor képviselő
A rendeletmódosítás 35. §-a (3) bekezdésében szerepel, hogy a beültetési kötelezettségű területen
kizárólag honos fafajok telepíthetők. Ezt a szabályt nem lehetne Perkáta egész területére
kiterjeszteni?
Dr. Lakos László jegyző
Amennyiben a képviselő-testület ezt a javaslatot elfogadja, lehet róla szó. A napirenden lévő Helyi
Építési Szabályzat módosításában most nem változtathatjuk meg ezt a pontot, mert akkor újra
kellene kezdeni az egész egyeztetési eljárást.
Rajcsányi László képviselő
Nagyon meggondolnám azt, hogy a nem kötelező beépítettségű területeken milyen fát engedjünk
ültetni. Nem hiszem, hogy bele kellene szólnunk.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a 10/2010. (IX. 23.) számú rendelet módosítását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
20/2011. (X. 11.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a helyi építési
szabályzatról” szóló 10/2010. (IX. 23.) számú rendelet módosítását. A módosító
rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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III. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelettervezet
megtárgyalása.
Dr. Lakos László jegyző
A rendelet módosítására azért van szükség, mert a végrehajthatósággal kapcsolatban olyan
kérdéseket tettünk fel, amelyeket kifogásolt az Adatvédelmi Biztos. A kiküldött anyaghoz képest
még néhány apró módosítást is végrehajtottunk. A talajterhelési bevallás nyomtatványt nem
mellékletben, hanem függelékben szabályozzuk.
Szőke Imre Andor képviselő
Körülbelül hány házat érint ez a kötelezettség?
Dr. Lakos László jegyző
200-300 lakást érint.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom „a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról” szóló rendelet elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
21/2011. (X. 11.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta „a talajterhelési
díjjal kapcsolatos helyi szabályokról” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
IV. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk a 2032. hrsz alatti építési telek visszavásárlásával kapcsolatos
döntéshozatal. Oláh Zoltán Perkáta, Rózsa F. u. 97. szám alatti lakos 2008. 04. 21-én az
Önkormányzattól vásárolt építési telket visszaadná, mert nem építette be a meghatározott három
éven belül. Az ingatlant az akkori vételáron vásárolná vissza az önkormányzat, ami bruttó 400
Ft/m2. Ezt az ingatlant a visszavásárlást követően meghirdetné eladásra az Önkormányzat 600 Ft/m 2
áron, mert a pormentesített út mellett helyezkedik el a telek. Kérem a képviselő-testület tagjainak a
hozzászólásait.
Szőke Imre Andor képviselő
Javaslom, hogy eladáskor kössük ki a beépítési kötelezettséget.
Somogyi Balázs polgármester
Minden építési telek eladásakor előírjuk azt, hogy három éven belül be kell építeni. Amennyiben
nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a 2032. hrsz-ú, 1338 m2 nagyságú építési telket vásárolja
vissza Oláh Zoltán Perkáta, Rózsa F. u. 97. szám alatti lakostól 400 Ft/m 2 áron, mert beépítési
kötelezettségét nem teljesítette. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
112/2011. (X. 10.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Oláh
Zoltán 2431 Perkáta, Rózsa F. u. 97. szám alatti lakos tulajdonát képező 2032. hrsz-ú,
1338 m2 területű építési telket visszavásárolja 642 240 Ft áron a 2011. évi költségvetés
általános tartalék előirányzat terhére.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 10.
V. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Ötödik napirendi pontunk a 7/2011. BM rendelet alapján kiírt, a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK
Hunyadi Mátyás Általános Iskola sporttér részleges felújítására meghirdetett árajánlatok
megtárgyalása. Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Belügyminiszter által kiírt 7/2011. BM
rendelet két pályázati kiírásában nyújtott be pályázatot ebben az évben. A két pályázat közül a
sporttér részleges felújítása kategóriában, a tornaterem felújítására nyert Önkormányzatunk
pályázati forrást. A pályázat megnyerése után a Magyar Államkincstáron keresztül meg is történt a
szerződés megkötése, illetve a szerződés értelmében a pályázati támogatás 30 %-a már
Önkormányzatunk számára átutalásra került. A támogatás másik része, a 70 % pedig a
vállalkozóval történő szerződéskötés után kerül átutalásra. Önkormányzatunk meghívásos eljárást
valósíthat meg, mivel a beruházás nem éri el a közbeszerzési eljárás határát. Négy ajánlattevő
számára egy időben lett kiküldve a pályázati dokumentáció. Az Általános Szerződési Feltételek
előírják azt, hogy a megnyert pályázati összeg 5 %-át (237 500 Ft) közfoglalkoztatásra kell
fordítani. A Fair Station Kft. árajánlata 6 469 078 Ft, az RL-BAU Kft. árajánlata 5 817 354 Ft, az
Europass 90 Kft. árajánlata 6 520 945 Ft, a negyedik ajánlattevő nem küldött árajánlatot. Kérem a
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Örömmel forgattam a beérkezett pályázatokat, mert számomra is világos, hogy mire és miért
kértünk árajánlatot.
Szilasy László képviselő
Az ablakok előtt jelenleg vasrácsok vannak, amelyek kezdenek leesni, ezért szükséges az ablakokat
védő sportháló felszerelése.
Szőke Imre Andor képviselő
Véleményem szerint a 0,20 mm vastagságú takarófólia nem fogja megvédeni a parkettát a
sérülésektől. Ha a kivitelező sérüléseket okoz a parkettán, akkor ez hogyan lesz rajtuk számon
kérve. Mindenhol csak felmosásról beszélünk, de esetleges helyreállításról nem.
Somogyi Balázs polgármester
Természetesen elő fogjuk írni a vállalkozó számára, hogy milyen kötelezettségei vannak.
Szőke Imre Andor képviselő
Az RL-BAU Kft. árajánlatát támogatom. Szeretném ha benne lenne a szerződésben az, hogy
semmiféle pótmunka és egyebek kifizetését az Önkormányzat nem vállalja.
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Szilasy László képviselő
Javaslom az RL-BAU Kft. árajánlatának elfogadását.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy a sporttér részleges felújítására meghirdetett
meghívásos ajánlattételi eljárás kapcsán az RL-BAU Kft. 5 817 354 Ft összegű árajánlatát fogadjuk
el. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
113/2011. (X. 10.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 7/2011.
BM rendelet alapján kiírt, illetve Perkáta Nagyközség Önkormányzata által megnyert
pályázat kapcsán a Perkáta-Nagykarácsony-Aba ÁMK Hunyadi Mátyás Általános
Iskola sporttér részleges felújítására meghirdetett meghívásos ajánlattételi eljárás
kapcsán az RL-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.-t, bruttó 5 817 354 Ft, azaz ötmilliónyolcszáztizenhétezer-háromszázötvennégy forint vállalási áron bízza meg. A
képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 10.
VI. NAPIRENDI PONT
Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk az Egyebek. Egyebek napirendi pontban két témáról kell beszélnünk. A
képviselő-testület előtt van egy előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 63/2003. (VI. 30.) számú
határozatával elfogadott Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület
tagjainak a hozzászólásait.
Dr. Lakos László jegyző
Az újabb módosítási javaslatot a Magyar Államkincstár iránymutatásai alapján végeztük el. Az
Alapító Okiratból a 2009-es szakfeladatokat törölni kellett. A technikai szakfeladat
alaptevékenységi szakfeladatként nem szerepeltethető (841901), ezért ki kellett venni. A
szakfeladatok aktuális szakfeladat rend szerinti pontos megnevezését számmal és szövegesen kell
szerepeltetni (602000 – televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása, 862301 – fogorvosi alapellátás).
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom a Polgármesteri Hivatal 63/2003. (VI. 30.) számú
határozatával elfogadott Alapító Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
114/2011. (X. 10.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
63/2003. (VI. 30.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratának 7./ és 9./ pontja az
alábbiak szerint módosul:
7./ A költségvetési szerv gazdálkodási formája:
-

A Polgármesteri Hivatal - a gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, mely bankszámlával rendelkezik.
A Polgármesteri Hivatal – az előirányzatok felhasználása feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében – teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
„Számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12024009-01109069-03000001
Adószám:
15361820-2-07

9./ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:
TEÁOR’08 alapján:

8411 Általános közigazgatás

Szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

Szakfeladat rend szerinti alaptevékenysége

Szakfeladatok 2010. január 1-től
813000-1 Zöldterület-kezelés
890441-1 Közcélú foglalkoztatás
412000-1 Lakó- és nem lakó épület építése
421100-1 Út, autópálya építése
421300-1 Híd, alagút építése
421100-1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429900-1 Egyéb m.n.s. építés
431100-1 Bontás
431200-1 Építési terület előkészítése
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
602000-1 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása
750000-1 Állat-egészségügyi ellátás
812900-1 Egyéb takarítás
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133-1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
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841191-1 Nemzeti ünnepek programjai
841192-1 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
842155-1 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842541-1 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
811000-1 Építményüzemeltetés
841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
841401-1 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
841402-1 Közvilágítás
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
841173-1 Statisztikai tevékenység (alaptevékenység) szakfeladat
862101-1 Háziorvosi alapellátás
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301-1 Fogorvosi alapellátás
862302-1 Fogorvosi ügyeleti ellátás
869041-1 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás
880000-1 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881011-1 Idősek nappali ellátása
882112-1 Időskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114-1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882116-1 Ápolási díj méltányossági jogon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119-1 Óvodáztatási támogatás
854234-1 Szociális ösztöndíjak
889969-1 Egyéb speciális ellátások
882111-1 Rendszeres szociális segély
882121-1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882125-1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101-1 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
960302-1 Köztemető-fenntartás és működtetés
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 10.
Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület minden évben foglalkozott azzal a kérdéssel, amely a dolgozóinknak juttatott
iskolakezdési támogatásra vonatkozik. Az elmúlt években az alapfokú és a középfokú
intézményekben tanuló diákok után a közalkalmazottak, köztisztviselők 20 000 Ft-ig terjedő
iskolakezdési támogatásban részesültek. Az ÁMK keretein belül 27 gyermek, a Polgármesteri
Hivatal keretein belül 1 gyermek, az Önkormányzat keretein belül 7 gyermek kapna egyszeri
támogatást. Az általam nevelt gyermek részére nem szeretném felvenni ezt a támogatást. Javaslom a
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képviselő-testületnek, hogy 34 gyermek részesüljön iskolakezdési támogatásban (20 000
Ft/gyermek), melynek kifizetése sulicsekk formájában történjen az általános tartalék előirányzat
terhére. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.
Rajcsányi László képviselő
Támogatom a javaslatot. Egyetlen szépséghibája, hogy ezt iskolakezdés előtt kellett volna odaadni.
Szőke Imre Andor képviselő
A sulicsekket mire lehet költeni?
Somogyi Balázs polgármester
Sok minden belefér ebbe a kategóriába. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás iskolakezdéshez kapcsolódó részét sulicsekkben fizette ki. Ezt
megelőzően a támogatásban részesülők részletes listát kaptak arról, hogy hol lehet levásárolni a
sulicsekket.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az is elképzelhető, hogy a szülők reménykedve a támogatás megítélésében lehet, hogy kértek
számlákat. Ebben az esetben azt kellene csinálni, hogy arra nem sulicsekket adunk, hanem
készpénzben kifizetjük.
Szilasy László képviselő
Ha már meg is vették az iskolaszereket, a támogatás kompenzáció a szülő számára. Amekkora
összeget befektetett az iskolakezdésre a szülő, az az összeg hiányzik a kasszából, de a sulicsekket is
ugyanúgy fel tudja használni mindenre. A sulicsekken rajta van, hogy hol tudja beváltani.
Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, hogy az általános tartalék terhére részesítse
támogatásban azon közalkalmazottak gyermekeit, akik általános vagy középfokú intézményben
tanulnak. Ez 35 főt jelent az Önkormányzat számára.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 nem tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
115/2011. (X. 10.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011.
évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére 700 000 Ft összegű beiskolázási
támogatást nyújt a közalkalmazottak gyermekei részére (35 fő), mely sulicsekk
formájában kerül kifizetésre.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2011. október 10.
Somogyi Balázs polgármester
A beiskolázási támogatásra elkülönített összeg nem lesz felhasználva teljes egészében, mert én nem
tartok igényt az általam nevelt gyermek részére megítélt támogatásra. Tájékoztatom a képviselőtestület tagjait, hogy a mai napon, első fokon döntést hozott a Fejér Megyei Bíróság a tanuszoda
perrel kapcsolatban. Mindhárom alperessel szemben azt a végzést hozta a bíróság, hogy
helybenhagyja Iváncsa Község Önkormányzata felperes biztatási kárral kapcsolatos kérelmét. A
biztatási kár összegére vonatkozóan is hozott döntést a bíróság. Ez az összeg Perkáta esetében
10 000 000 Ft, Pusztaszabolcs esetében 18 000 000 Ft, Beloiannisz esetében 3 000 000 Ft kártérítést
jelent. A döntéssel nem értünk egyet és fellebbezni kívánunk.

10

Szilasy László képviselő
Szeretném pontosítani, hogy ezt a biztatást ki, mikor tette meg.
Somogyi Balázs polgármester
A 2005. október 26-i képviselő-testületi ülésen az akkori testület döntött arról, hogy támogatja egy
Iváncsán megépítendő uszoda létrehozását, illetve az igénybevétellel arányos költségviselést vállalt.
A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására, de a szerződéskötés nem történt
meg.
Szilasy László képviselő
A jelenlegi iváncsai vezetésnek mi köze a tanuszodához?
Somogyi Balázs polgármester
Iváncsa jelenlegi polgármestere kivitelező alvállalkozóként vett részt a beruházásban. A Kerex
Uszodatechnika Kft. nyerte meg a kivitelezési munkákat. Az üzemeltetési munkákat a Kerex
Iváncsa Uszodatechnika Kft. végzi és ennek a vállalkozásnak van egy alvállalkozása, melynek
tulajdonosa a mostani iváncsai polgármester.
Szőke Imre Andor képviselő
Tudtommal Iváncsa Község Polgármesteri Hivatala és a kivitelező perben állnak a meg nem
valósult kivitelezések kapcsán.
Somogyi Balázs polgármester
Erről nincs tudomásom, de Iváncsa polgármestere tőlem, mint kistérségi elnöktől, a térség
országgyűlési képviselőjétől, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjétől kért tanácsot arra
vonatkozóan, hogy mit tegyen ebben az ügyben.
Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Az, hogy Iváncsa szerepe ebben az ügyben mi, és mennyire erkölcsös vagy erkölcstelen az az ő
lelkiismeretén múlik. A fellebbezéssel egyetértek.
Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy Egyebek napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás.
Szilasy László képviselő
Sikeresen befejeztük az egészségnevelésről szóló pályázatunkat. A monitoring ellenőrzés során 100
%-osan rendben találtak mindent. A pályázat két szálon futott, egyik az egészségnevelés, amely az
egészséges ételek megismerésére vonatkozott, a másik a sport, melynek keretében sportágakat
népszerűsítettünk.
Somogyi Balázs polgármester
A Perkáta Életút Projekt részeként a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás
jogcím tekintetében helyszíni szemlét tartott múlt hét csütörtökön a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal. A szociális intézmény felújításának ellenőrzése mind a perkátai, mind az
adonyi telephelyen megtörtént.
Szőke Imre Andor képviselő
A főkönyvi kivonatot még nem kaptam meg.
Dr. Lakos László jegyző
Nem tudom, hogy mikor tudjuk kinyomtatni, mert a program egy programhiba miatt nem hozza
létre az állományt. Folyamatosan konzultálunk a Magyar Államkincstár szakemberével.

11

Szőke Imre Andor képviselő
Az idősek világnapján az idősek tartottak egy rendezvényt és várták, hogy valaki elmegy a
rendezvényre a képviselő-testületből.
Somogyi Balázs polgármester
Perkátán két nyugdíjas szervezet létezik, a Perkáta Nyugdíjasok Baráti Köre és a Perkáta Nyugdíjas
Klub. A 90., 95., és a 100. életévüket betöltött időseket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon keresztül
a Magyar Kormány oklevélben köszönti és én a 90. életévét betöltött Sipos Ferencnét köszöntöttem
fel a Perkáta Nyugdíjas Klub rendezvényén. Mindkét szervezetnek elküldtem azt a meghívót,
melyben a kisbácsi színjátszó csoport által bemutatott Gyere kicsim, gyere című darab előadására
kaptak meghívást. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy Egyebek napirendi pontban van-e
kérdés hozzászólás. Amennyiben nincs, a testületi ülést bezárom.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Somogyi Balázs polgármester az ülést 19:00
perckor bezárta.

Somogyi Balázs
polgármester

Dr. Lakos László
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Dr. Tóth Ferenc
képviselő

Szőke Imre Andor
képviselő
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